Organisatorische beveiligingsmaatregelen
Deze maatregelen hebben betrekking op zaken die, in bijna alle gevallen, in te beveiligen
objecten aan de orde komen.




























Bij het verlaten van het pand ramen en deuren dichtdoen en afsluiten;
Vuilnisbakken of vuilcontainers binnen opbergen of buiten deugdelijk verankeren;
Gebruik goed hang- en sluitwerk. Zelfs de kleinste raampjes kunnen een inbreker
toegang tot het huis verschaffen;
Kostbaarheden opbergen;
Merk, registreer en/of fotografeer uw waardevolle bezittingen;
Goed sleutelbeheer: alleen bevoegde personen hebben een sleutel van het huis en de
reservesleutels zijn goed opgeborgen;
Ga zorgvuldig om met sleutels. Leg sleutels niet op plaatsen die voor de inbreker voor
de hand liggen, zoals een keukenlade. Berg reservesleutels op in een speciale
sleutelkast of in een inbraakwerende safe;
Zorg dat er geen opklimmogelijkheden zijn: berg afvalcontainers, tuinmeubilair en
ladders goed op;
Laat geen gereedschap liggen dat een inbreker kan gebruiken;
Goede verlichting binnen- en buitenshuis, bij voorkeur d.m.v. een schemerschakelaar;
Buitenverlichting met een slagvaste behuizing;
Binnenverlichting die op wisselende tijden aan en uitgeschakeld wordt;
Zorg voor voldoende zicht op de woning. Snoei de tuin zodanig, dat er zicht blijft op
deuren of kwetsbare ramen. Het aanwezige groen in de tuin rond de woning biedt
schuilplaatsen voor een inbreker. Regelmatig snoeien is daarom noodzakelijk;
Zorg bij lange afwezigheid voor regelmatig onderhoud van de tuin;
Vraag tijdens vakantie buren of bekenden uw huis tijdelijk te bewonen of te verzorgen
zodat het geen onbewoonde indruk maakt. Vraag hen bijvoorbeeld overdag de
gordijnen te openen en ze ‘s avonds weer te sluiten;
Laat op het antwoordapparaat niet doorschemeren dat u voor langere tijd weg bent.
Het is beter het antwoordapparaat uit te zetten of de telefoon door te schakelen (bijv.
naar uw mobiele telefoon);
Gebruik sociale media verantwoordelijk;
Laat op vaste verblijfplaatsen uw telefoonnummer achter en de route die u denkt te
volgen;
Vraag buren of bekenden hun auto voor uw deur of op de oprit te parkeren;
Zorg dat tijdens uw afwezigheid uw brievenbus niet uitpuilt met post en regelmatig
geleegd wordt;
Leg stapels post niet zichtbaar van buitenaf neer;
Zorg voor een bewoonde indruk van uw woning. Laat gerust een boek, tijdschrift of
krant in de woonkamer ‘slingeren’.
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